[1. KĄ VADINTI „VIDAUS REIKALŲ ISTORIJA“? (Alfredas Bumblauskas)]

Sveiko proto paradoksai – valdymo j÷ga ar viso vidaus gyvenimo valdymo institucija?

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijoje kilus id÷jai pasitelkti istorikus, pirmoji šovusi
mintis buvo: ministerija nor÷s, kad būtų parašyta atskiros institucijos, taigi Vidaus reikalų
ministerijos, susikūrusios 1918 m. ir per÷jusios keletą raidos etapų, istorija.
Tačiau paaišk÷jo, kad sumanymo būta žymiai platesnio ir gilesnio – peržengiant institucinius
r÷mus svarstyti, kas apskritai yra vidaus reikalų istorija, ir aprašyti tų vidaus reikalų klostymąsi,
pad÷tį ir raidą nuo Lietuvos valstyb÷s susikūrimo iki dabarties. Tačiau tur÷dami galvoje, kad
šiandien mūsų visuomenei „vidaus reikalai“ vis dar asocijuojasi su „milicija“, t. y. visiškai specifine
valstyb÷s administravimo sritimi, su struktūra, kuri turi savo kariuomenę (ir kad tik specialistas gali
atskirti, kuo kaimynin÷je šalyje ši kariuomen÷ skiriasi nuo tikrosios kariuomen÷s), gal÷tume
nuosekliai prieiti logiškos, tačiau paradoksalios išvados: „vidaus reikalus“ tirti der÷tų patik÷ti tiems,
kurie tradiciškai vadinami karybos istorikais. Jie turi savo tyrimų metodiką, žino karybos raidos
epochas. Galimas ir kitas logiškas, bet taip pat paradoksalus klausimas – žinodami „užsienio
reikalų“ sferą, kuria ir šiandien rūpinasi konkreti ministerija ir net prezidentas, gal÷tume svarstyti,
kod÷l vidaus reikalų ministerijai nepriskiriamos visos kitos vidaus gyvenimo sritys, kuriomis
šiandien rūpinasi dar keliolika ministerijų?
Kad šis klausimas n÷ra nepagrįstas, rodytų artimas Lietuvos praeities pavyzdys – 1918-1940 m.
Lietuvos Respublikos VRM kompetencijai priklaus÷ sveikatos apsauga1, taigi – priešinga sritis nei
sugestijuotų iš sovietmečio ateinantys „vidaus reikalų“ įvaizdžiai. Šiandien VRM jau kuruoja
regionin÷s politikos, savivaldos ir net informacin÷s visuomen÷s pl÷tros sferas. Tačiau kod÷l būtent
šias? Kokiu teoriniu modeliu remiamasi? Tai klausimai, galintys tapti iššūkiu ne tik istorikams.
O šie tur÷tų kelti klausimą, kokiu būdu gimsta „vidaus reikalų“ samprata, kaip vidaus politikos
ar net valstyb÷s santvarkos istorija virsta valdymo j÷ga istorija ar vien j÷gos struktūros istorija,
kokių patirčių gali teikti praeitis, bandant svarstyti mūsų laikais gimstančias problemas.?

Ar galima gauti atsakymą iš mūsų istoriografijos tradicijų?

„Valstybingumo“ istorijos samprata. Ar egzistuoja „vidaus reikalų“ sąvoka Lietuvos istorijos
istoriografijoje? Nei klasikine vadinamoje Adolfo Šapokos redaguotoje „Lietuvos istorijoje“, nei
per pastarąjį dešimtmetį pasirodžiusiose naujose Lietuvos istorijos sintez÷se mes niekur nerasime
skyrelio, pavadinto „Vidaus reikalų istorija“. Kod÷l taip yra? Tod÷l, kad yra laikomasi iš XIX a.
europin÷s istoriografijos patirties at÷jusio modelio, kad istorija iš esm÷s ir visų pirma yra
valstybingumo istorija. Laikantis tokios sampratos pagrindin÷ vertyb÷ yra stipri valstyb÷ ar net
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didvalstyb÷. Lietuvos atveju tokie būtų ankstyviausieji LDK laikai – „kunigaikščių“ Lietuva. Tod÷l
galima paprastai pasakyti, kad rašant valstybingumo istoriją iš esm÷s vyrauja modelis, kurį
sutrauktai yra suformulavęs šiuolaikinio istorijos mokslo ir istorizmo metodologijos pradininkas
Leopoldas von Ranke: istorijos esm÷ yra ne vidaus politika ar vidaus reikalai (Innenpolitik arba
innere Angelegenheiten), bet – užsienio politika (Außenpolitik)2. Šis istoriografijos klasiko teiginys
gerai paaiškina, kod÷l ne tik prieškariu Lietuvos Respublikoje, bet net ir sovietmečiu mes tur÷jome
solidžią prof. Broniaus Dundulio LDK užsienio politikai skirtų darbų seriją3.
Tokiame valstybingumo istorijos modelyje mums rūpima vidaus politikos problematika iškyla
nebent vienu, labai specifiniu aspektu – per kovotojų ir kolaborantų klausimą. Kai valstyb÷ yra
savarankiška, vidaus reikalai yra ne itin aktualūs. O kai ji praranda valstybingumą, tada istorikai
pradeda svarstyti, kas gi tokie yra okupacin÷s ir aneksin÷s valstyb÷s struktūrose dirbantys žmon÷s?
Vincas Trumpa yra parašęs elegantišką eseistinį straipsnį „Kovotojai ir kolaborantai“4, kuriame jis
svarst÷ XIX a. pradžios žmonių likimus. Šie kadaise prisiek÷ 1791 m. Geguž÷s 3-iosios
Konstitucijai, o po to, kai Lenkijos ir Lietuvos valstyb÷ buvo pasidalyta Prūsijos, Austrijos ir
Rusijos, ir didžioji dalis Lietuvos atiteko pastarajai, jie tur÷jo rasti savo gyvensenos modelį, savo
santykį su Rusijos politika ir Rusijos administracija. Trumpos svarstymai rodo, kaip sunku
tiesmukiškai atsakyti į klausimą apie kovotojus ir kolaborantus ir br÷žti griežtas ribas tarp struktūrų
ir konkrečių žmonių, nes tas pats žmogus vienu metu ar vieniems yra laisv÷s kovotojas, o kitu metu
ar kitiems – tautos išdavikas. Paaišk÷jo, kad netgi Targovicos konfederatai, 1793 m. naikinę
Geguž÷s 3-iosios Konstituciją ir iš esm÷s buvę Rusijos imperator÷s Kotrynos II pakalikais,
gyvenimo pabaigoje ant savo antkapių raš÷: stulta mens nobis non scelerata fuit (kvailiai buvome,
bet ne niekšai5). Mat dalį targovit÷nų ištiko šokas, kai paaišk÷jo, kad Rusija ne tik naikina Geguž÷s
3-iosios santvarką, bet net ir visą Lenkijos ir Lietuvos valstybę. Čia Trumpa br÷žia labai įspūdingas
biografines kreives, atskleisdamas Adomo Jurgio Čartoryskio, Mykolo Kleopo Oginskio ir kitų
gyvenimo dramas.
Lygiai tą pačią problemą ir daugybę neatsakytų klausimų matome ir XX a. antros pus÷s
istorijoje. Ir dabar nuolat klausiama, kaip vertinti sovietin÷se institucijose karjeras dariusius
žmones? Ar tai buvo darbas svetimai valstybei, ar (ir) tarnavimas savo visuomenei? Ar geriau, kai
tokiose struktūrose darbuojasi savas, bet ne svetimas niekšas6? Tačiau tokia istoriografijos kryptis,
toks biografin÷s analiz÷s modelis negali pretenduoti į mokslinį griežtumą (tod÷l pasitelkiamas
neapibr÷žtas eseistikos žanras), o svarbiausia – balansuoja ties pavojinga riba būti apkaltintai
nusižengimu to paties Ranke‘s pozicijai (tapusiai istoristin÷s metodologijos maksima): istorikas
neturi teisti praeities, neturi aukl÷ti d÷l būsimos naudos, tačiau turi viską parodyti taip, kaip buvo iš
tikrųjų („wie es eigentlich gewesen“7). Būtent balansavimas ties šia riba, o ir apskritai
„valstybingumo“ id÷jai kartais prikišama spekuliatyvumo ar „filosofavimo“ nuod÷m÷ jau XIX a.
antroje pus÷je l÷m÷ istoristin÷s istoriografijos per÷jimą į v÷lyvąjį savo raidos tarpsnį8. V÷lyvasis
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istorizmas arba „istorizmas be id÷jų“ perženg÷ Vokietijos ribas, išplito JAV, Anglijoje, Prancūzijoje
ir čia buvo pavadintas ir iki šiol vadinamas pozityvizmu. Istorijos tyrimai vis labiau užsisklend÷
siaurų klausimų nagrin÷jime, ką galima būtų pavadinti faktų gausinimo strategija. Taigi istorijos
esm÷ – politinių įvykių istorija. Toks požiūris, dažniausiai traktuojantis įvykius kaip unikalius ir
nepasikartojančius, stokojo procesualių ir struktūrinių įžvalgų, tod÷l ir negal÷jo atsakyti į klausimą,
kas yra vidaus reikalai, koks yra santykis su vidaus politika ar valstyb÷s istorija. Taigi šiuo požiūriu
istorikai, prisiminę tradicinį istorijos skirstymą į tris pagrindines sritis: į ūkio, politikos ir kultūros
istoriją, gal÷tų pasakyti tik tiek, kad vidaus reikalų istorija yra ta politikos istorijos dalis, kurios
neapima užsienio politikos istorija. Pri÷mus tokį teiginį, vidaus reikalų istorijos objektas būtų
analogiškas ūkio ar kultūros istorijai. Kadangi pastarosios teb÷ra mūsų istoriografijos galvos
skausmas, ne ką lengviau būtų parašyti ir vidaus reikalų kaip vidaus politikos įvykių istoriją.

Valstyb÷s ir teis÷s institucijų istorijos istoriografija. Tradicin÷je istoriografijoje būta ir kito
bandymo atsisakyti spekuliatyvumo, tai – vadinamoji „valstyb÷s ir teis÷s“ istorijos istoriografija,
tapusi teis÷s istorikų kompetencijos sritimi. Tokios krypties būta bei tebesama ir Lietuvos istorijos
istoriografijoje. Jos pradžia galima laikyti vadinamąjaą rusų „valstybinę teisinę“ istorijos mokyklą,
o Lietuvos istorijos istoriografijos „aukso fondui“ ir šiandien tebepriskiriami šios mokyklos atstovo
Matvejaus Liubavskio darbai9. Tokios istoriografijos jau negalima pavadinti politine įvykių istorija.
Iš pirmo žvilgsnio, tai jau bandymai pateikti visuomen÷s istorijos struktūrines įžvalgas. Tačiau jau
seniai pasteb÷ta, kad tokia istoriografija apsiriboja valstyb÷s ir luominių institucijų aprašymu, taigi
– neperžengia istoristin÷s metodologijos (nepripažįstančios teorijos explicite vaidmens) ribų10. O tai
lemia, kad modernioji visuomen÷ n÷ra skiriama nuo ikimoderniosios, tod÷l ir vargu ar ieškoma
atsakymo į klausimą, kuo skiriasi valstyb÷s institucijos paskirose epochose. „Valstyb÷s ir teis÷s“
istoriografijos būta ir tarpukario Lietuvos istoriografijoje (Vokietijoje apgintos Zenono Ivinskio ir
kitų disertacijos apie bajorų ir valstiečių luomus, iš rusų min÷tos mokyklos at÷jusio11 Ivano Lappo
studija12), ir sovietmečiu (Konstantino Jablonskio13 ir kitų teis÷s istorikų sintez÷s), egzistuoja ji ir
šiandien14. Vis d÷lto „valstyb÷s ir teis÷s“ istorikai, labai plačiai operuojantys Antikos politinių
santvarkų ir rom÷nų teis÷s pavyzdžiais, pritrūksta d÷mesio politinių santvarkų ir institucijų
chronologinei raidai. Kartais susidaro įspūdis, kad teis÷s istorikams svarbiausia yra antlaikin÷s
struktūros, užgimusios antikin÷je Romoje – jie nagrin÷ja, kiek šių laikų politin÷s institucijos atitinka
(ar neatitinka) klasikinį Romos modelį. Tiesa, tokia pozicija n÷ra visiškai nemotyvuota. Juk beveik
visus politinių santvarkų modelius žinojo senieji graikai – užtenka prisiminti Aristotelį, įvardijusį
tris „teisingas” santvarkas – monarchiją, aristokratiją ir politiją, ir tris „blogas“ santvarkas – tironiją,
oligarchiją ir demokratiją15 (tik v÷liau pastarąją sąvoką blogai daugumos valdžiai apibūdinti
Polibijas pakeis ochlokratijos sąvoka). Senov÷s rom÷nai jau buvo susikūrę aiškią valdymo sistemą
su penkiais magistratais – konsulais, pretoriais, kvestoriais, cenzoriais ir edilais. Net neapibr÷ždami,
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kas yra vidaus reikalai, bent jau instituciniu aspektu „vidaus reikalų“ sritį gal÷tume įžvelgti edilų
kompetencijoje – turgaviečių kontrol÷, miestų aprūpinimas, viešųjų darbų ir renginių organizavimas
ir priežiūra, policijos užduotys16. Gana panašus valdymo modelis atgim÷ Europoje v÷lyvaisiais
Viduramžiais ir ankstyvaisiais Naujaisiais amžiais, o XVIII a. II pus÷je pereita prie ministerijų
sistemos (tai laikoma modernaus valdymo pradžia) su vadinamosiomis penkiomis „klasikin÷mis“
ministerijomis, besirūpinančiomis užsienio saugumu (užsienio reikalų ir karo ministerijos), vidaus
saugumu (vidaus reikalų ir teisingumo ministerijos), mokesčiais ir finansais (finansų ministerija)17.
Vis d÷lto šių „klasikinių“ ministerijų susiformavimas buvo ilgo proceso rezultatas, antra vertus,
moderniojoje industrin÷je visuomen÷je ministerijų funkcijos diferencijavosi. Ypač šis procesas
paliet÷ vidaus reikalų sritį, kurios problemomis ÷m÷ rūpintis atsirandančios „neklasikin÷s“
ministerijos: darbo, socialin÷s rūpybos, šeimos, jaunimo, sveikatos, ūkio pl÷tros, žem÷s ūkio,
statybos, muitų, technologijų, mokslo, švietimo, aplinkos apsaugos. Vidaus reikalų ministerijoms
teliko valstyb÷s ir teis÷s tvarkos, konstitucijos apsaugos, bendrojo valdymo, viešojo administravimo
ir policijos reikalų tvarkymas18. Taigi „instituciniam“ požiūriui sunku pateikti bendresnę „vidaus
reikalų“ formulę, nes šios srities institucijų pavidalai labai keit÷si. Iš „valstyb÷s ir teis÷s“ istorikų
darbų tegalime spręsti, jog egzistuoja ir siaura, ir plati vidaus reikalų istorijos samprata. Siauroji
vidaus reikalų samprata apima tik viešosios tvarkos priežiūros spektrą, taigi čia turime tą pačią
policijos ar milicijos kompetencijos sampratą. Plačioji vidaus reikalų istorijos samprata apima visą
vidaus politiką ir visų valstyb÷s institucijų istoriją (viena vertus, ne tik vyriausyb÷s, bet ir jos
aparato lygmenį, kita vertus, ne tik vykdomosios valdžios institucijas, bet ir teismų, o taip pat
monarcho, prezidento ar seimo institucijas), taigi vidaus reikalai su viešuoju valdymu. Tačiau
valdymo sąvoka gali apimti visas valstyb÷s (iki kariuomen÷s) ir visuomen÷s gyvenimo sritis: nuo
ūkio iki švietimo, kultūros ir religijos; apimti ir centrines, ir lokalines valdymo ir savivaldos
institucijas. Jei atsižvelgsime į tai, kad mūsų politologijoje viešųjų reikalų tvarkymas yra laikomas
politikos turiniu19, tai tokios apibr÷žties rezultatas panašus į ankstesnįjį, gautąjį iš politinių įvykių
istoriografijos – vidaus reikalai esą apima visą vidaus politiką (tiesa, ne įvykių aspektu, o
instituciniu). Taigi vidaus reikalų sampratos konkretizavimas pasitelkiant valdymo sąvoką euristiniu
požiūriu problemos iki galo neišsprendžia.
Tačiau dar svarbiau, kad ir politin÷ įvykių, ir „valstyb÷s ir teis÷s“ istoriografijos dažniausiai
traktuoja įvykius ir institucijas kaip unikalias ir nepasikartojančias, stokojo procesų suvokimo, tod÷l
ir nesukūr÷ struktūruoto politin÷s istorijos modelio. Iki šiol taip ir nebandyta išsamiai nusakyti netgi
Lietuvos politin÷s istorijos epochų, įvardijant atpažįstamomis sąvokomis Vytauto, Abiejų Tautų
Respublikos laikų ar 1791-ųjų santvarkas. Nebandyta plačiau taikyti Lietuvos istorijai luomin÷s ar
konstitucin÷s monarchijos sąvokų. Jei šios sąvokos ir taikomos20, tai ne problemiškai, nesvarstant
politinių

santvarkų

chronologin÷s

ir

regionin÷s

tipologijos,

šių

santvarkų

sąsajų

su

socioekonominiais ir sociokultūriniais procesais. Nesvarstomos ir politinių santvarkų sąsajos su
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moderniosios visuomen÷s genez÷s problematika, o šios genez÷s chronologijos samprata svyravo ir
svyruoja nuo XVI iki XIX amžiaus21.
Visi šie svarstymai gali pasirodyti perd÷m atitrūkę nuo mums rūpimų, iš pirmin÷s nuostabos
kilusių klausimų, tačiau net siauriausio požiūrio – vidaus reikalai kaip policijos ar milicijos
kompetencija – neišskleisime, dedukciškai nesuformulavę hipotezių apie tai, kur baigiasi
ikimoderni (feodalin÷ ar luomin÷) visuomen÷, kurioje kiekvienas riteris ar bajoras kalaviją nešiojosi
ne d÷l puošmenos, o d÷l būtinyb÷s apsiginti (yra pats sau ir kitiems policininkas), ir kur prasideda
modernioji visuomen÷, kurioje viešpatauja, ar tur÷tų viešpatauti įstatymas, o ne j÷ga, ir kur policija
kaip atskira institucija yra įstatymų „angelai sargai“.

Teoriniai poslinkiai: nuo politin÷s prie sociopolitin÷s istorijos

Nuo Ranke‘s prie Wehlerio: istorikų ginčas d÷l politin÷s istorijos prioritetų. Kaip min÷ta,
pasak Ranke‘s, vidaus politika tarnauja užsienio politikai: idant valstyb÷ išlaikytų savo pozicijas
pasaulyje, jai būtina tam tikslui nukreipti visus vidaus reikalus. Negana to – valstyb÷s saugumo,
nepriklausomyb÷s ir dydžio mastas garantuoja vidin÷s laisv÷s laipsnį22. Taigi vyraujančios
istoriografijos tradicijos požiūriu, politika ir laikoma tik užsienio politika, vyriausybių bei valstyb÷s
vyrų veiksmai, nepriklausantys nuo socialinių santykių, ekonominių interesų ir kultūrinių sąlygų.
XVIII a. pab. atsiradusioje valstyb÷s ir visuomen÷s dichotomijoje „valstyb÷“ reprezentavo visuotinę
gerovę. Kadangi valstyb÷s politika ap÷m÷ visas visuomen÷s gyvenimo sferas (ūkį, kultūrą, mokslą,
privatų gyvenimą, laisvalaikį, pom÷gius), tai ir politin÷ istorija buvo „visuotin÷ istorija“. Įvairių
visuomen÷s gyvenimo sričių istorija terūp÷jo siauriam specialistų rateliui, tod÷l buvo nustumta į
specialias istorijos disciplinas (ūkio istorija, teis÷s istorija, Bažnyčios istorija, meno istorija,
literatūros istorija) arba aptariama kaip pavaldumo politinei istorijai aspektu.23 Tačiau industrin÷je
visuomen÷je vis labiau tryn÷si ribos tarp valstyb÷s, visuomen÷s ir ūkio. Ypač tai išryšk÷jo XX
amžiuje. Būtent industrin÷s visuomen÷s analizei akivaizdžiai nebetiko tradicin÷ istorijos mokslo
struktūra. Ypač radikali permaina įvyko vokiškoje istoriografijoje, kurioje susiformavo naujoji
mokykla, išk÷lusi šūkį politikos istoriją sieti su visuomen÷s istorija ir ÷musi vartoti sąvoką
„socialin÷ politin÷ istorija“24. Vienas iš ryškiausių šios mokyklos atstovų Hansas Ulrichas Wehleris
suformulavo radikalią poziciją, kad politin÷s istorijos prioritetas esąs nebe užsienio, kaip teig÷
Ranke, bet vidaus politika25. Šis iššūkis tur÷jo didelį poveikį istorijos mokslui, nors šiandien
istorikai Wehlerio teiginio dogmatiškai ir nebekartoja, vidaus politiką priešpriešindami užsienio
politikai. Empiriškai pagrįsčiausia pozicija laikytina ta, kuri teigia abipusį užsienio ir vidaus
politikos tarpusavio poveikį.26 Antra vertus, nors sociopolitiniu požiūriu ir išlieka plačiausioji
vidaus politikos samprata – apimanti visą politinį gyvenimą valstyb÷s viduje27 – tačiau min÷tasis
Wehlerio iššūkis reišk÷ ir tai, kad „politikos“ sąvoka istorinio proceso lygmenų apibūdinimuose
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keičiama „valdžios“ (Herrschaft) sąvoka28, o jos teisiškai įforminta sąranga nusakoma kita –
Gewalt (angl. power) – sąvoka. Būtent pastaroji sąvoka pagal valdžios šakų atskyrimo principą
taikoma nusakyti – teisminei (judikatorische Gewalt), įstatymų leidžiamajai (legislative Gewalt), ir
vykdomajai (executive Gewalt) valdžioms. Pastarosioms dviems, o kartais tik paskutinei taikoma
„valdymo“ (Regierung) sąvoka, nusakanti politinių sprendimų sritį. Iš pastarosios išvedama dar
viena sąvoka – „viešasis administravimas“ (arba valdymas siaurąja prasme – öffentliche
Verwaltung), apimanti politinių sprendimų įgyvendinimo sritį29. Viešasis administravimas
skirstomas į: tvarkos administravimą (Ordnungsverwaltung) – pvz., policija, visuomenin÷s
sveikatos

priežiūros

tarnybos,

miškų

priežiūros

sistema;

paslaugų

administravimą

(Dienstleistungsverwaltung) – nuo socialin÷s rūpybos ir nedarbo priežiūros sistemos iki gatvių ir
muziejų priežiūros sistemos; ūkinį administravimą (wirtschaftende Verwaltung) – pvz., ūkinių
subjektų

pajamų

ir

išlaidų

priežiūros

sistema;

„administravimo“

administravimą

(Organisationsverwaltung) – t. y. valdininkų tobulinimo ir priežiūros sistema; politinį
administravimą (politische Verwaltung) – turimas galvoje politinių patar÷jų ministerijose
korpusas30. Akivaizdu, kad toks rafinuotas teorinis modelis ne tik yra susijęs su vokiečių teorin÷s
minties poslinkiais, bet ir savo ruožtu atspindi XX a. antros pus÷s Vokietijos socialines realijas, –
taigi yra ir institucinis modelis.
Nors toks teorinis modelis yra gimęs analizuojant moderniąsias visuomenes (po valdžios šakų
atskyrimo), tačiau vykdomosios valdžios redukcija į valstyb÷s administraciją leidžia nubr÷žti ir
kitokią viešojo valdymo šakų schemą: tai civilin÷ administracija (apimanti biurokratiją ir teis÷jų
korpusą), policija ir net armija31. Tokia sistema paprastai kildinama iš absoliutinių monarchijų
valdymo sistemos. Į min÷tą redukciją susitelkia ir valstyb÷s administracijos istorijos paradigmų
koncepcija. Ji apima 4 administracijos formas ir organizavimo būdus: sinekūrų sistemą (antikin÷
Roma ir Viduramžių bei ankstyvųjų Naujųjų amžių Europa, – tarnyba valstyb÷s administracijoje
užtikrindavo nuolatines pajamas); „grobio dalijimo“ sistemą (nuo XVIII a. pabaigos iki XIX a.
pabaigos JAV, – pareigas valstyb÷s administracijoje pasidalija rinkimus laim÷jusiojo kandidato
aplinkos žmon÷s); biurokratiją (nuo XIX a. pabaigos Europoje, pirmiausia Vokietijoje, – į pareigas
valstyb÷s administracijoje skiriami, dažniausiai konkurso tvarka, tik asmenys, turintys atitinkamą
išsilavinimą ir kvalifikaciją; „naująjį“ viešąjį administravimą (XX a. antroji pus÷ JAV)32.
Šis nuoseklus ir gana paplitęs teorinis konceptas, besiremiantis Maxo Weberio sociologija, tarsi
masina vidaus reikalų istoriją tapatinti su valdininkijos istorija. Tačiau tokiu atveju visa Lietuvos
istoriografija tur÷tų verstis per galvą, siekdama parūpinti iki šiol neturimą socialinę istoriją. O be to,
ar šioje plotm÷je ieškodami atsakymo pernelyg nenutoltume nuo pirminio klausimo: kokioje
istorijos pavidalų grandin÷je turime pamatyti XX a. Lietuvos Vidaus reikalų ministeriją?
Tad ar nereik÷tų dar sykį performuluoti prielaidinį klausimą: kokios apskritai politin÷s
santvarkos įžvelgtinos Lietuvos istorijoje? Juk būtent ta kryptimi yra pasukusi lenkų „valstyb÷s ir
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teis÷s“ istorikų mokykla, savo sintezes prad÷jusi vadinti „santvarkos ir teis÷s“ istorijomis, o jų
pirmuosiuose skyriuose aptarianti periodizacijos problemas33. Neatsakę į klausimą, kada Lietuvoje
įžvelgtina moderniųjų politinių struktūrų genez÷, negal÷sime svarstyti valdžių atskyrimo sistemos
atsiradimo, modernaus valdymo, valdininkijos ir policijos genez÷s. O juk dar reikia nuolat tur÷ti
galvoje, kad į Lietuvos istoriją įsiverždavo ne tik svetimos, bet ir europinių tradicijų neatitinkančios
carin÷s Rusijos, ir ypač Sovietų Sąjungos politin÷s sistemos.
N÷ra skaidrumo ir teorin÷je mintyje, siekiančioje paaiškinti politinių santvarkų kaitos modelį.
Visų pirma, „politin÷s santvarkos“ sąvoka dažnai paslepiama už „valstyb÷s formos“ sąvokos, o šia
apimami net trys skirtingi dalykai: valstybin÷ santvarka (federacija, konfederacija ar unitarin÷
valstyb÷), valstyb÷s valdymo forma (respublika ar monarchija), politinis režimas (demokratija ar
totalitarizmas)34. Tai akivaizdžiai senstel÷jęs ir prieštaringas modelis. Mūsų svarstomos
problematikos aspektu aktualiausia būtų kalb÷ti apie „valstyb÷s valdymo formą“. Tačiau čia
susiduriame su tebegyvuojančia XVI a. italų mąstytojo Niccolò Machiaveli‘o samprata, redukavusia
Aristotelio išskirtąsias valdymo formas į dvi pagrindines politinių struktūrų formas – monarchiją ir
respubliką35. O priimant Machiaveli‘o skyrimą lieka neaišku, kokiai valdymo formai der÷tų priskirti
konstitucinę monarchiją. Nors ji dažnai laikoma respublikos atmaina, tačiau Vakarų mintyje seniai
autoritetinga pripažįstama Karlo Loewensteino pataisa36. Pasak jos, nustatant valdymo formą,
svarbiausias dalykas yra konstitucingumas, tod÷l ir reikia skirti konstitucines ir autokratines
santvarkas. Šis kuklus pasažas rodo, kad ne taip seniai atsiradusi sociopolitin÷ istorija teb÷ra
ieškojimų kelyje net pamatiniais klausimais. Juo labiau tai tur÷tų būti sud÷tinga Lietuvos istorijos
atžvilgiu. Jos nepaaiškina unikalumo tez÷, – kaip parod÷ Edvardo Gudavičiaus europeizacijos
koncepcija, esame v÷luojanti, tačiau į Vakarų civilizaciją ir Europą orientuota visuomen÷. Antra
vertus, jai negali tikti ir tiesmukiškai taikomi istorijos modeliai ir sąvokų aparatai. Esame ne tik
v÷luojanti, tačiau ne kartą iš Vakarų civilizacijos kelio išstumta visuomen÷.

Kokias politin÷s santvarkas galima įžvelgti Lietuvos istorijoje?

Nuo ankstyvosios monarchijos prie vienaluom÷s luomin÷s monarchijos – bajorų
respublikos. Bent sąlyginai aiškesn÷ situacija yra kalbant apie ankstyvuosius Lietuvos istorijos
amžius. Jau Ivinskis Šapokos redaguotoje Lietuvos istorijoje prad÷jo kalb÷ti apie patriarchalinę
monarchiją, kurią po Vytauto keitęs ponų įsigal÷jimo laikotarpis (jo pabaigos chronologija –
Liublino unija ir Žygimanto Augusto mirtis)37. Šią koncepciją v÷liau atsargiai ir fragmentiškai
koregavo „valstyb÷s ir teis÷s“ istorijose pl÷tota ankstyvosios ir luomin÷s monarchijos samprata,
nors ir griežčiau neapibr÷žiant šių santvarkų chronologijos38. Bene daugiausia aiškumo čia įneš÷
Gudavičiaus darbai39, apibr÷žę ankstyvąją monarchiją kaip kunigaikščių dinastijos dominuojamą
valstybę, kurioje visa likusi visuomen÷ yra valdiniai. Luominių institucijų nebuvimas nul÷m÷
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valstybingumo dramas, susijusias su Kr÷vos sutartimi ir Jogailos tapimu Lenkijos karaliumi. Antra
vertus, pasak Gudavičiaus kaip tik tuo metu ir iškyla bajorijos elitas, pareiškęs, kad valstyb÷ – ne tik
kunigaikščiai, ir šitaip tapęs Vytauto politiniu tramplinu. Vytauto epocha buvo įvardyta kaip
ankstyvosios monarchijos pabaiga ir per÷jimo prie luomin÷s monarchijos pradžia. Šio per÷jimo
pabaiga sietina su XVI a. vidurio teisin÷mis reformomis, užtikrinusiomis nuoseklų bajorų luomo
atstovavimą. Tokiai luomin÷s monarchijos formavimosi sampratai, atrodo, pritaria ir kiti40, nors
dauguma tyrin÷tojų kol kas tebesikoncentruoja į siauresnį klausimą – bajorų luomo formavimąsi41.
Šio pereinamojo laikotarpio santvarką Gudavičius apibūdina pareigybin÷s oligarchijos sąvoka ir
tipologiškai kunigaikščių sluoksnio degradaciją gretina su pareigybin÷mis oligarchijomis IX–XI a.
Vakarų Europoje bei XIII–XIV a. Vidurio Europoje, čia jau turinčiomis luomin÷s monarchijos
požymių. Tačiau Vakarų Europoje didikų oligarchijos susiformavo anksčiau, nei iškilo miestai ir
susiformavo prekiniai-piniginiai santykiai, o v÷liausiai prie Europos pritapusioje Lietuvoje ši
santvarka gyvavo jau prekiaujant su Vakarais. Tai silpnino decentralizacijos tendencijas, antra
vertus, didikų „prisirišimas“ prie valstyb÷s gilino paties bajorų luomo socialinius skirtumus.
Vakaruose didikų oligarchija vainikavo tik riterių luomą, o grafus ir riterius skyr÷ „feodaliniai
laiptai“ su daugybe socialinių pakopų. Lietuvoje bajorų luomas iš esm÷s tetur÷jo dvi padalas –
ponus ir eilinius bajorus. Nepaisant šios specifikos, XV–XVI a. pirmos pus÷s europ÷janti ponų
Lietuva buvo būdingas didikų oligarchijos pavyzdys.
Vis d÷lto XVI a. viduryje eilin÷s bajorijos ir ponų teis÷s susilygino, įsigal÷jus nuosekliam
luominiam atstovavimui. Lietuvoje, anot Gudavičiaus, susiformavo vienaluom÷ luomin÷s
monarchijos atmaina. Čia ir iškyla pirmasis rimtesnis neaiškumas – koks tokios santvarkos likimas?
Koks yra jos santykis su visuotinai pripažįstamu „bajoriškuoju parlamentarizmu“ ir „bajorų
respublika“ po 1569 m.? Pastarosiomis sąvokomis lenkų istorikai nusako etapą, keitusį luominę
monarchiją. Tačiau ten ši aptinkama jau XIV–XV a., o „bajorų respublikos“ istorija kartais
pradedama nuo XVI a. pradžios ar net XV a. vidurio42. Tad nejaugi Lietuvoje luomin÷s monarchijos
tarpsnis truko tik kelerius metus (1566–1569)? Tai neatitiktų periodizacijos principų, tokį tarpsnį
reik÷tų vadinti tik epizodu, o ne etapu. Tokiai sampratai tarsi prieštarautų kai kurių tyrin÷tojų
m÷ginimai XVI a. vidurio reformas traktuoti kaip Viduramžių visuomen÷s modernizavimo
pabaigą43. Tiesa, tuojau pat pripažįstama, kad „totalinis vieno visapusiškai privilegijuoto luomo
įsiviešpatavimas valstyb÷je neleido augti ir stipr÷ti miestams [...] Valstyb÷, kurioje nuo Vytauto
laikų dinastija puosel÷jo stiprios monarcho valdžios įtvirtinimo id÷ją, buvo pastūm÷ta kitu, bajorų
parlamentarizmo keliu. Šias negatyvias politiškai nestabilios, ekonomiškai atsilikusios agrarin÷s
Europos valstyb÷s likimą užprogramavusias raidos tendencijas dar labiau sustiprino unija su
senesnes ir gilesnes bajorijos viešpatavimo tradicijas tur÷jusia Lenkijos karalyste“44. Išeitų, kad
„modernizuojančios“, „ankstyvųjų Naujųjų laikų“45 pradžią ženklinančios reformos nul÷m÷
„negatyvias“ raidos tendencijas!? Manytume, kad tai elementarus loginis prieštaravimas. Juk šiai
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bajorų parlamentarizmo šalikelei nebuvo kito kodo – tik min÷tos reformos, orientuotos į Lenkijos
politinę santvarką ir politinę sistemą. Tik Lietuvoje toks kodas matomas dar ryškiau nei Lenkijoje.
Juk ne kas kitas, o būtent šios reformos tarp kitų aspektų įformino ir neribotą bajorų žem÷valdą, t. y.
nuosekliai pasiek÷ feodalinę decentralizaciją kaip d÷sningo feodalin÷s visuomen÷s fomavimosi
tarpsnį. Šis visuomen÷s raidos etapas Vakarų Europoje buvo prieš luomin÷s monarchijos epochą ir
tiesiogiai siejosi su feodo susiformavimu VIII–IX a. Antra vertus, ši šalikel÷ buvo visos Vidurio
Europos likimas. Vakarai ir Vidurio Vakarai jud÷jo prie absoliutizmo, naikinančio luominį
atstovavimą, o Vidurio Rytų Europa ir tegal÷jo pasiekti „dvaro absoliutizmo“ pakopą. Tiesa, šis
Vidurio Europos modelis buvo veikiamas Vakarų, kurie įtvirtino jo kaip agrarinio „hinterlando“
pobūdį. Ekonominiai ryšiai nebeleido feodalinei decentralizacijai peraugti į valstyb÷s susiskaldymą,
tačiau magnatai akivaizdžiai dominavo „bajorų respublikoje“. Taigi mūsų bajorų respublika –
vienaluom÷ luomin÷ monarchija ant feodalin÷s decentralizacijos pamatų. Jei XVI a. vidurio
reformas ir galima vadinti modernizuojančiomis, tai tik ne ankstyvųjų Naujųjų amžių turinio
prasme.
Manytume, kad min÷ti nenuoseklumai atsiranda siekiant Lietuvos ir Vidurio Rytų Europos
istoriją matuoti Vakarų Europos raidos modeliu. Tai būdinga ir lenkų istoriografijai. Tačiau joje
ankstyvųjų Naujųjų amžių sąvoka dažnai taikoma kontekstualiai, o ne instrumentiškai. Pavyzdžiui,
jau min÷toje „Lenkijos santvarkos ir teis÷s istorijoje“ šia sąvoka labiau nusakomos Lenkijos
visuomen÷s permainų prielaidos, o ne jų turinys. „Bajorų respublika“ laikoma ne tiek Vakarų
Europos XVI–XVIII a. santvarkų atitikmeniu, kiek specifine luomin÷s monarchijos atmaina46.
Apskritai mūsų regiono istoriografin÷s mokyklos nusistatydamos periodizacijos principus dažnai
temato vieną alternatyvą: arba pabr÷žia specifinius bruožus ir konstruoja unikalią periodizacinę
schemą, arba tempia „tautinę“ istoriją ant vakarietiško kurpalio. Niekas negali nuginčyti v÷lyvųjų
Viduramžių, Renesanso, o juo labiau v÷lesnių Vakarų Europos istorijos epochų poveikio Lietuvai.
Tačiau kartais pabr÷žiant šį poveikį užglaistomi esminiai skirtumai. Juk tenka pripažinti, kad
„Viduramžiais“47 ar net „Renesanso“ metu Lietuvoje buvo nebaigta vidine konversija arba
christianizacija48, „ankstyvaisiais Naujaisiais amžiais“ – prie vergov÷s priart÷jęs baudžiavinis ūkis,
viduramžiški cechai etc. O gal šie požymiai laikomi neesminiais? Išeitis, matyt, yra kita –
modeliuoti savo istorijos periodizaciją atsižvelgiant į viso istorinio regiono – Vidurio Rytų Europos
– kontekstą49. Tiesa, čia viską tarsi gadina Rusijos istorijoje atrandamas absoliutizmas50. Iš kur jis
ten?
Absoliutizmas kartais vadinamas „despotizmu“; klasikinis jo pavyzdys – XVII–XVIII a.
Prancūzija. Austrijos ir Prūsijos santvarkos vadinamos „apšviestuoju despotizmu“, o Rusijos –
„nelabai apšviestu despotizmu“51. Ši iš pažiūros taikli gradacija šiek tiek netiksli. „Despotizmo“
sąvoka paprastai taikoma rytietiškoms santvarkoms, kurių istorijoje n÷ra luominio atstovavimo ir,
kaip sak÷ Georgas Hegelis, „laisvas yra tik despotas“. Iš esm÷s tai buvo būdinga Rusijai,
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netur÷jusiai luomin÷s monarchijos tarpsnio. Tod÷l būtent jos XVIII a. santvarką geriau tiktų vadinti
„apšviestuoju despotizmu“, o absoliutizmo sąvoką taikyti tik Vakarų Europos šalims ir vadinti jas
„apšviestaisiais absoliutizmais“52. Šitokia teorin÷ konstrukcija leistų pažvelgti į Lenkijos ir Lietuvos
santvarką ne kaip į „salą“ absoliutizmų „jūroje“, o kaip į d÷sningą, pav÷lavusią luomin÷s
monarchijos atmainą. Tokia bajoriška santvarka buvo būdinga ir Vengrijai ir net iš dalies Ispanijai,
t. y. visai agrarinei Europai, kurią mes esame pavadinę barokine Europa.
Kad ir kaip ten būtų, konkretūs XVI–XVIII a. politin÷s santvarkos, valdymo ir valstyb÷s
administracijos tyrimai tur÷tų verifikuoti šią teorinę konstrukciją. Ar tiek Lenkijos, tiek Lietuvos
„bajorų respublikoje“ egzistuoja modernaus valdymo požymiai, jei joje nebūta absoliutizmo, o juo
labiau iš jo gimstančios biurokratijos? Mes, bent jau kol kas, manome, kad modern÷jimo epocha,
nebe poveikiais, o turiniu atitinkanti Vakarų standartus ir „įvedanti“ į ankstyvuosius Naujuosius
amžius, mūsų regioną pasiek÷ tik XVIII a. antroje pus÷je.

XVIII a. pabaigos reformos – modernios politin÷s santvarkos ir valdymo genez÷? XVIII a.
pabaigos permainos ir Geguž÷s 3-osios konstitucija – kol kas nesvarstyta tema Lietuvos
modern÷jimo problematikos kontekstuose. Ir tai sąlygojo ne tiek menki mūsų istoriografijos
paj÷gumai, kiek lietuvių istorin÷s savimon÷s pobūdis, nulemtas tautinio atgimimo radikaliojo
sparno pozicijos: „Mums nereikia Adomo Mickevičiaus sanklodos lietuvių“. XIX amžių paskelbus
„lenkmečiu“ jo ištakų, natūralu, buvo ieškoma visame XVII–XVIII a. Taip viena ryškiausių
Lenkijos–Lietuvos ir net pasaulio53 istorijos viršukalnių – Geguž÷s 3-oji – neatitiko lietuvių
istorin÷s atminties modelio ir buvo „atiduota“ lenkų istorinei tradicijai.
Tiesa, Adolfas Šapoka band÷ švelniai nurodyti, kad XVIII a. pabaigoje formuotose unitarin÷se
Lenkijos–Lietuvos vykdomosios valdžios institucijose pus÷ vietų buvo numatyta Lietuvai54. Tačiau
šios nuorodos nepakako pakeisti bendram lietuvių istorin÷s atminties modeliui, suformuotam
aušrininkų.
Kuo svarbi ši Konstitucija? Pirmiausia buvo keičiama santvarka – atšaukiama valdovų
renkamumo tvarka, d÷l kurios Lenkija ir Lietuva buvo nusiritusios į anarchijos liūną, ir valstyb÷
skelbiama paveldima monarchija. Antra, panaikinta liberum veto – bajorų teis÷ protestuoti prieš
seimo nutarimus ir žlugdyti jų darbą. Trečia, padaryta labai svarbių socialinių reformų – šioje
konstitucijoje pirmąkart bandyta miestiečių luomui suteikti beveik lygias teises su bajorais (miestai
įgyja atstovavimo teisę parlamente) ar bent prad÷ti šį procesą. Pagaliau pirmąkart užsiminta apie tai,
kad valstyb÷ teikia globą valstiečiams jų santykiuose su dvarininkais (valstyb÷ pradeda kištis į
dvaro ir valstiečio santykius).
Konstitucijoje skelbiamas sosto paveld÷jimo principas Europos ir pasaulio kontekste gali
atrodyti anachronistiškai (juk pasaulis kaip tik tuo metu prad÷jo naikinti absoliutizmą), tačiau,
nepaisant to, Lenkijos ir Lietuvos konstitucija skelbia, kad „visa žmonių visuomen÷s valdžia kyla iš
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tautos valios“55, taigi paveldimas monarchas t÷ra tautos valios reišk÷jas. Ši id÷ja skelbiama
penktame Konstitucijos artikule „Valdymas arba viešųjų valdžių paskirtis“, tiesiogiai kalbančiame
apie „tris valdžias“ arba valdžios padalijimo principą: „įstatymų leidžiamoji valdžia seime,
aukščiausioji vykdomoji valdžia karaliuje bei Sargyboje, bei teismin÷ valdžia šiam tikslui įkurtose
arba įkursimose jurisdikcijose“56. Taigi kuriama ne absoliutin÷, o konstitucin÷ monarchija. Šia
prasme ši konstitucija lygiavosi į Anglijos prieš 100 metų įvestą santvarką, tik neįformintą
rašytin÷je konstitucijoje. Antra vertus, gal÷tume sakyti, kad Lenkijos–Lietuvos santvarka tik dabar
pasivijo Viduramžių Vakarų Europos šalis, kuriose jau XIV a. susiformavo trečiasis – miestiečių
luomas, atstovaujamas luominiuose parlamentuose. Geguž÷s 3-iosios konstitucija kaip tik
suformavo dviluomę (bajorų ir miestiečių) monarchiją su konstitucija. Bet ar šiuo teiginiu
nenuvertiname konstitucijos? Priešingai – tokia išvada tik parodo, kaip sud÷tinga v÷luojančių
visuomenių reformatoriams orientuotis į pažangią politinę mintį ir vykdyti visuomen÷s gyvenimo
pertvarką. Tačiau Lenkijos ir Lietuvos reformatoriai tiesiogiai r÷m÷si revoliucine Prancūzijos
mintimi: pirmieji konstitucijos apmatai parašyti pagal 1789 m. Žmogaus ir piliečio teisių
deklaraciją. Ir nors Geguž÷s 3-iosios konstitucija buvo priimta v÷liau nei 1787 m. JAV konstitucija,
ji vis d÷lto keliais m÷nesiais aplenk÷ Prancūzijos konstituciją ir tapo pirmąją Europoje rašytine
konstitucija. Be abejo, Lenkijos ir Lietuvos konstitucija radikalumu toli gražu neprilygo Prancūzijos
revoliucijos dokumentams, tačiau buvo tikra sala autokratijų apsuptyje, id÷jiniais ryšiais susijusi su
konstitucionalizmo „kontinentu“ Vakaruose – Anglija, JAV, Prancūzija. Bet kuriuo atveju
konstituciją reik÷tų laikyti riba tarp senosios Lietuvos bajoriškosios santvarkos ir moderniųjų laikų,
taigi riba tarp Baroko ir Apšvietos epochų.
Mums rūpimos problematikos aspektu svarbu ne tik tai, kad konstitucija išskyr÷ vykdomąją
valdžią, bet ir tai, kad buvo kuriamos institucijos, kurias jau galima vadinti moderniomis
vykdomosios valdžios institucijomis. Visų pirma – tai karaliaus taryba, vadinama „Įstatymų
sargyba“57, kurią sudaro karalius kaip pirmininkas, Lenkijos primas kaip Edukacin÷s komisijos
pirmininkas, t. y. švietimo ministras ir penki ministrai: vidaus reikalų, užsienio reikalų, karo, iždo ir
policijos. Tiesa, šias pareigybes užima iš senosios santvarkos ateinantys dignitoriai: du kancleriai,
etmonas, iždininkas, maršalka. Tačiau šalia jų buvo kuriamos kolegialiai organizuotos ministerijos
– didžiosios komisijos: Karo ir Iždo (prad÷tos formuoti jau 1764 m.), Edukacijos (1773) ir
Policijos58. Policijos komisija buvo skirta miestų valdymui. Jos funkcijos ap÷m÷ viešosios tvarkos
palaikymą, žmonių ramyb÷s ir saugumo užtikrinimą, sveikatos apsaugą, statybą ir miestų
planavimą, taip pat socialinę gerovę ir globą. Šių komisijų kūrimas buvo tam tikras demokratinis
ministrų kontrol÷s mechanizmas, taigi ministrų institucija jau nebuvo senosios santvarkos
oligarchin÷ dignitorija, kurioje sūnūs netgi gal÷davo paveld÷ti t÷vų pareigybes.
Vis d÷lto šie, į moderniąją santvarką vedantys procesai, 1795 m. buvo nutraukti. 1793 m.
atsisakyta konstitucin÷s monarchijos, o 1795 m. iš luomin÷s monarchijos Lietuva buvo nublokšta į
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despotinę59. Nors Geguž÷s 3-osios konstitucijos id÷jos liko XIX a. pasipriešinimo Rusijai arsenale,
XX a. pradžioje Lietuva viską tur÷jo prad÷ti iš naujo.

XIX-–XX a. Lietuvos politinių santvarkų problemos. Lietuvos Respublikos politin÷s
santvarkos apibūdinimuose tarsi daug kas aišku – Steigiamasis Seimas buvo apsisprendęs skelbti
neabejotinai moderniąją respublikinę santvarką. Tiesa, gana dažnai pripažįstama, kad 1926 m.
perversmas demokratinį režimą keit÷ autoritariniu, tačiau teoriniu požiūriu n÷ra iki galo aišku, ar tai
galima laikyti politin÷s santvarkos permaina. Prisiminus Loewensteino konstitucinių ir autokratinių
santvarkų distinkciją, argi gal÷tume teigti, kad 1938 m. konstitucija, Lietuvą vadinanti nebe
respublika, o „valstybe“, atsisako konstitucin÷s santvarkos ir ją keičia autokratine? Šiuo atveju
svarbūs ne tik teoriniai, bet ir empiriniai tyrimai – kiek tautinių režimų valdžios ir valdymo
struktūros nutolsta nuo moderniųjų santvarkų, sudarydamos „valdžios piramidę“ su vykdomosios
valdžios, ir ypač represinių struktūrų primatu? Pastarasis empirinis aspektas yra akivaizdus Rusijos
ir SSRS politin÷se santvarkose – juk niekas neabejoja vykdomosios valdžios ir vidaus reikalų
redukcija į slaptųjų tarnybų primatą Sovietijoje (NKVD) ar net carin÷je Rusijoje60. Tačiau teoriniu
aspektu, kaip min÷ta, viską komplikuoja carin÷s Rusijos santvarkos įvardijimas absoliutizmu. Tiesa,
Rusijos santvarka XVI–XX a. pradžioje neretai pateikiama kaip būdingiausias autokratin÷s
valstyb÷s pavyzdys61. Tačiau šiuo atveju autokratijos teorija yra pernelyg abstrakti – juk ji apima ir
Rytų despotijas, ir Naujųjų amžių absoliutines monarchijas, ir fašistinius režimus bei diktatūras.
Tod÷l absoliutizmas kartais vis d÷lto skiriamas nuo autokratijos, pripažįstant, kad absoliutus
monarchas skirtingai nei autokratas pripažįsta dieviškąją ir istorinę teisę ir garantuoja pavaldinių
asmens ir nuosavyb÷s saugumą62. Tačiau kai kada, bent jau kalbant apie „ikipetrinį“ laikotarpį,
iškeliamas kontrargumentas: Maskvos valdovo valdžia formaliai neribota buvo tik Jono Žiauriojo
laikais ir tik opričninos laikotarpiu ji buvo virtusi savivale. Apskritai Maskvos valdovas, tiesa, ne
formaliai, o moraliai buvo ribojamas senųjų papročių ir tradicijų, ypač bažnytinių63. Rusijos politinę
santvarką iš tikrųjų reik÷tų skirti nuo klasikinių Rytų despotijų – Gudavičius jos visuomenę laiko
pereinamuoju tipu tarp Rytų ir Vakarų civilizacinių kelių. Tod÷l mes ir siūlome „despotin÷s
monarchijos“ sąvoką. Tačiau absoliutizmo problematikos kontekste svarbus kitas argumentas –
Rusijoje nebuvo nuoseklios nuosavyb÷s sistemos ir luominio atstovavimo. Vadinasi, Rusijos
santvarka negal÷jo ginti ir suspenduoti to, ko nebuvo. O juk būtent luominio atstovavimo
suspendavimas ir yra svarbiausias absoliutizmo Vakaruose požymis. Aišku, XIX a. Rusijos
santvarka evoliucionavo – pakanka prisiminti Aleksandro II reformas – ir vis labiau primin÷
absoliutines monarchijas. Negana to, 1905–1906 m. Dūma tarytum rod÷, kad Rusija siekia eiti
konstitucin÷s monarchijos keliu, tačiau šio parlamento likimas paliudijo, kad Rusija lieka
„patvaldiška“.
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Bet kuriuo atveju būtent iš autokratijos kildinamas autoritarizmas ir totalitarizmas64, kurio visus
šešis požymius pagal Carlą Friedrichą ir Zbigniewą BrzeŜinskį atitinka v÷lesn÷ Rusijos
valstybingumo tęs÷ja SSRS (fašistin÷ Vokietija – tik pirmuosius penkis)65. Tačiau ar tokia santvarka
yra pasaulio istorijos unikumas, ar vis d÷lto ji tipologiškai su kuo nors gretintina, – pavyzdžiui, ar
sovietin÷ santvarka nevadintina rytietiška despotija? Karlo Wittfogelio koncepcija leistų į tai
atsakyti teigiamai66. Tačiau iš kur sovietin÷je santvarkoje modernizacija? Gudavičiaus manymu,
sovietin÷ modernizacija yra rytietiškos modernizacijos variantas. Kad ir kaip ten būtų, Sovietų
Sąjungoje buvo akivaizdus „valdžios piramid÷s“ ar net šios piramid÷s viršūn÷s modelis. Komunistų
partijos organai faktiškai kontroliavo visą valstyb÷s politinį gyvenimą nuo viršaus iki apačios67.
Visus politinius klausimus realiai spręsdavo ne atstovaujamieji organai, o partin÷ nomenklatūra,
kurios niekas nerinkdavo ir jokių įgaliojimų jai nesuteikdavo. Konstitucija ar priimami įstatymai
partinei nomenklatūrai tur÷jo tik propagandinę reikšmę, nes pad÷davo maskuoti neteis÷tą jų
valdžios pobūdį. Būtent Partija, kaip reali vykdomoji valdžia su j÷gos struktūromis nuleido į
valdžios piramid÷s68 apačią ir įstatymų leidžiamąją, ir teisminę valdžią, jas pajungdama
despotiniam Stalino ar Politbiuro centralizmui. Taigi iš Lietuvos sociopolitin÷s istorijos patirties
įgyjame dvi hipotetines makroistorines išvadas, kurias reik÷tų verifikuoti konkrečiais valdžios ir
valdymo tyrimais. Lietuvos Didžioji Kunigaikštija v÷luodama evoliuciškai per÷jo europinę
luomin÷s monarchijos stadiją ir peršokdama absoliutizmą kartu su Lenkija paband÷ revoliucingai
formuoti konstitucinę monarchiją. Tačiau tai liko epizodu, kaip iš dalies tokiu epizodu liko ir
konstitucin÷s respublikin÷s santvarkos kūrimas prieškario Lietuvos Respublikoje. Antra: Lietuvą
ištiko dvi „kontrrevoliucijos“ – 1795 m. nutrauktas ne tik konstitucin÷s monarchijos formavimasis,
bet ir luomin÷s monarchijos tradicijos, įtraukiant Lietuvą į despotin÷s monarchijos sistemą; 1940 m.
nutraukta konstitucin÷ respublikin÷ ar autoritarin÷ santvarka, primetant Lietuvai sovietinio
despotizmo ar totalitarizmo sistemą. Su šiomis „reakcijomis“ ir reiktų sieti „vidaus reikalų“ virsmą į
valdymą j÷ga.

Vietoje išvadų
Turbūt vidaus reikalais nepavadinsime visos vidaus politikos ir jos institucijų istorijos, kaip
gal÷tų sekti iš tradicin÷s istoriografijos. Matyt, atsakydami į pradžioje išsikeltą klausimą
svyruosime tarp valstyb÷s valdymo struktūros ar visos valdininkijos matymo ir vidaus reikalų kaip
„viešųjų reikalų“ administravimo (tiek policinio, tiek civilinio) apibr÷žties. Tarp šių apibr÷žimų ir
išsitektų vidaus reikalų kaip dalies vykdomosios valdžios istorija. Veikiausiai bus sunku surasti
vientisą modelį visoms Lietuvos istorijos „vidaus reikalų“ epochoms. Nenustebsime, kai kurie
autoriai gal rinksis tik policijos analogų ankstesn÷se epochose paieškas. Tai bus gal bus metodiškai
net griežtesnis variantas. Juo labiau kad policiją galime apginti, ypač jei prisiminsime, kad
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